
  

 ספר התניאכינויי 

לספר. מאחורי שם זה עומד רעיון שבעצם אין  אדמו"ר הזקן השם הרשמי אותו נתן - קוטי אמריםיל

 חידוש ממשי בספר, מלבד ליקוט רעיונות שכבר קיימים בספרות היהודית והארתם באור חדש

ומעמיק יותר. חסידים מסבירים שבשם זה מתבטאת ענוותנותו של אדמו"ר הזקן, בהיותו רק 

 .והחסידות ששמע מפי רבותיו ושנכתבו בספרים קבלה"מלקט" את דברי ה

תורת חב"דשם זה נפוץ ב .בינוני יא ההדרכה כיצד להגיע לדרגתמטרת הספר ה - ספר של בינונים, 

 '.סש"ב' –בראשי תיבות פעמים 

כינוי מוכר ונפוץ, על שם המילה הראשונה בה פותחת הספר )"תניא בסוף פרק ג' דנדה"(.  - תניא

 .(התניא הקדושישא" )תואר: "תניא קדלעתים מוסיפים גם 

כינוי זה ניתן במיוחד לספר התניא, היות ורק הוא נכתב על  - תורה שבכתב של תורת החסידות

שנכתבו על ידי אחרים ולעיתים הוגהו  בשונה משאר ספריו ומאמריוי, באופן איש הזקןאדמו"ר  ידי

על ידו. כמו כן כינוי זה מבטא את רמת הדיוק שבכל אות בספר ואת היותו ספר יסוד עליו מתבססים 

בעקבות כך, אף נשללה . נגלה אלפי ספרי החסידות, תכונות שמאפיינות את התורה שבכתב של

בו  חלום קד ולחלק את התניא לפסקאות. בלילה הוא חלםלנ אדמו"ר הצמח צדק האפשרות שרצה

שניקדוהו וחלקוהו לפסקאות. הוא פסק שהספר כשר, אך כשהקיץ  ספר תורה הוא נשאל מה דינו של

 .הבין שכשם שספר התורה לא מנוקד ומפוסק, כך דינו של התניא

 ם.(דומה לכך, שלל הרבי על הסף הדפסת ספר התניא לילדים שיצורפו אליו ציורי)ב

 )מתוך חב"דפדיה(

 

 חלקי התניא

מכיל הדרכה למיצוי יכולותיה וכוחותיה הטבעיים של הנפש, כיצד ביכולת האדם להתקדם  - ספר של בינונים

 ם.מכיל הקדמה ונ"ג פרקי .בינוניולהתעלות בעבודת ה' עד לדרגת ה

הסבר שכלי בחידוש הבעש"ט בנוגע לאחדות השם. מכיל  -( לקוטי אמרים חלק שני או) השער היחוד והאמונ

 .הקדמה בשם 'חינוך קטן' וי"ב פרקים. הודפס כנספח לחלק הראשון

על פי תורת חסידות. מכיל י"ב פרקים. במהדורה קמא )זאלקווי  תשובה ביאור מהותה של  - אגרת התשובה

נוסף בה חלוקה לפרקים על  ((1806) היא לא חולקה לפרקים ובמהדורה בתרא )שקלוב תקס"ו ((1799) תקנ"ט

 .הזקן ידי אדמו"ר

להורות לעם ה' הדרך ילכו בה והמעשה " אדמו"ר הזקן ליקוט של שלושים ושתים מכתבים שכתב - אגרת הקודש

על ידי בניו, ממלאי מקומו. הודפסה  אדמו"ר הזקן הסתלקות התווסף לספר התניא רק לאחר"]11[ .אשר יעשון

 .כמו שלושת חלקי התניא הראשונים אדמו"ר הזקן בכתיבת חלק זה לא דייק .תקע"ד שנת שקלובלראשונה ב

ן 'לקוטי אמרים', שלא פורטו שם במספר סוגיות הנידונות בחלק הראשו אדמו"ר הזקן ביאורי - קונטרס אחרון

(. 1814תקע"ד ) שקלוב :מפאת הרצון להתמקד במהלך העצות בעבודת ה'. מכיל ט' סימנים. הודפס לראשונה

כמו  אדמו"ר הזקן גם בכתיבת חלק זה לא דייק .הסתלקותו לאחר התווסף לספר התניא על ידי בניו ממלאי מקומו

 .שלושת חלקי התניא הראשונים

 )מתוך חב"דפדיה( 
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 ספר התניא

ואחד  חסידות חב"ד הוא ספר היסוד של תורת( ספר של בינונים או לקוטי אמרים קרא גם)נ

האדם ומנתח את תהליכיה שיובילו  נפש הספר סוקר את .חסידות הכלליתמספרי היסוד של ה

 )1797 (תקנ"ז תוך מתן כלים להתגבר על הקשיים. הספר הודפס לראשונה בשנת ,עבודת השםל

 .חסידות חב"ד מייסד ,אדמו"ר הזקן דיבסלאוויטא, על י

בכל  עבודת השם הדורשת ,חסידות חב"ד את שיטת אדמו"ר הזקן ייסד (1772) תקל"ב בשנת

על  יחידותב אדמו"ר הזקןכוחות הנפש. החסידים שנתקלו בקשיים רבים בעבודת ה' שלהם, פנו ל

יו היו החסידים רושמים לעצמם את הוראותיו ועצות יחידותמנת שיפתור להם את בעייתם. לאחר ה

בעבודת השם. עצות אלו נלקטו כקונטרסים שנלמדו על ידי החסידים בכל מקומות  אדמו"ר הזקן של

הקונטרסים היו " ]מהדורא קמא תניא" כספר תשד"מ מושבותיהם. קונטרסים אלו פורסמו בשנת

העתקות מכתבי אדמו"ר הזקן שהוא כתב בעצמו משהתרבו הפניות, ורק לאחר זמן רב החליט 

 .[לפרסמו בדפוס כאמור להלן

לערוך את ספר התניא שירכז את כל התשובות על כל  אדמו"ר הזקן כשרבו הפניות, החליט

 .בצורה מסודרת השאלות הקשורות לעבודת השם

כתב אותו,  לכתוב את ספר התניא ובמשך עשרים שנה אדמו"ר הזקן התחיל (1775) תקל"ה בשנת

מראש  אדמו"ר הזקן כשהוא מדקדק בכתיבת כל אותו ואות בחסר וביתיר. המאמרים שאמר

שהסתיימה  דו,יסוד והבסיס לכתיבת הפרקים על יהם ה - תקנ"ד עד י' כסלו תק"נ השנה

 .ואז ואישר להעתיק את הספר (1795) תקנ"ה בשנת

יצרו עותקים חששו מהשפעת הספר ו מתנגדיםהספר התקבל אצל החסידים בשמחה רבה, ה

שהורה לשרפו.  הגאון מוילנה מזויפים של הספר, שהושתלו בו דברי כפירה וכך הציגוהו בפני

על הזיופים, החליט להדפיסו בצורה רשמית בלבד בכדי למנוע זיופים  אדמו"ר הזקןכשנודע ל

של השני ללא ביקורת וללא  נוספים. סיבה נוספת היא משום המציאות בה כל אחד מעתיק מספרו

הגהה, מה שהוביל לשינויים מהותיים וגרסאות בדבריו של אדמו"ר הזקן. על כן נוצר צורך במהדורה 

 .מתוקנת ומנופה מכל שגיאה וחוסר דיוק

את התניא לבית הדפוס בסלאוויטא בצירוף הסכמותיהם  אדמו"ר הזקן שלח (1796) תקנ"ו בשנת

ההדפסה הסתיימה  .יהודה לייב הכהן 'ור משולם זוסיא מאניפולי 'ר :המגיד ממזריטש של תלמידי

 .הגיעו העותקים הראשונים מספר התניא אל אדמו"ר הזקן כ"ו בכסלו ביום .תקנ"ז כ' בכסלוב

חסידות  בתחילה נתקל הספר בהתנגדות אף מראשי החסידות. הסגנון השכלתני שבשיטת

היה זר להם, אך לאחר שראו שהדבר הביא הוסיפה בעבודת השם חדלו להתנגד ואף  חב"ד

אימצוהו. כיום, הספר נחשב לראשון בחשיבות מבין ספרי היסוד של תנועת החסידות, נערץ על ידי 

 .ונלמד בקרב חוגים רבים בעם ישראלכל זרמי החסידות 

 )מתוך חב"דפדיה(
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